
 
 

 

            

 

Zmenek z Dušo I 
 
Dobrodošli v virtualno energijsko podporno okolje, ki vam aktivira vašo domačo 
Svetlobno podporo, da jo boste lahko vsak dan bolj zaznavali, sprejemali in 
uporabljali.  
 
Polja Miru in celoten potencial Zlate dobe je tukaj za vas, da skozi praktične vaje 
začnete sprejemati pomoč in podporo za obuditev tiste Zavesti, ki vas neposredno 
poveže z vašim Svetlobnim Virom: 
- tako Dušno Svetlobo  
- kot Višjim Jazom  
- in optimalnim potencialom za to življenje, ki ga lahko imenujemo 5D potencial in je 
v Poljih Miru v celoti strukturiran - vzpostavljen. 
 
KDAJ vam ta virtualni Svetlobni prostor pride prav?  
- ko se ne boste zjutraj dobro prebudili in boste čutili, da ste “odrezani” od stika s 
Svetlobo svoje Duše 
- vsakič, ko vas bo okolje odmaknilo, da ne boste zmogli “slišati” svoje Duše  
- ko bodo vaje postale težje in vas bo “ven metalo” iz tekočega izvajanja  
- ko vas bodo okoliščine ovirale, da bi redno delali meditacijske povezovalne vaje 
- ko ne boste vedeli, kaj bi …  
 
Da sprejmete ne samo znanje o strukturi (energijski sestavi vaših energij) iz Zmenka z 
Dušo, temveč tudi lastne Svetlobne potenciale za dobro življenje, ki jih je Duša 
prinesla s sabo in so veliko večji, kot si sploh lahko predstavljate. 
Če boste uporabljali to virtualno energijsko Svetlobno podporo za redno izvajanje 
danih meditacijskih vaj, se vam bo življenje “čudežno” spremenilo, saj boste dojeli in 
sprejeli, kakšno življenje ste prišli živeti.  
 

PRIJAVA 
Je seveda osnova: 
- da ste v čvrstem, stabilnem stiku s svojo Dušo 
- da lahko sploh sodelujete s Svetlobnimi mrežami Blagostanja,  
- da imate možnost spreminjanja svojega življenja s podporo Duše, saj ji preko 
prijave omogočite vpliv na vaše osebne energije, 
- da opazite dobre priložnosti in dobre ljudi ter si preko tega omogočite konkretne 
spremembe na vseh področjih življenja. 
 
 



 
 

 
POMEMBNO PRI PRIJAVI  
Nujnost “sveže” prijave je temeljna! 
Tako dovolite energijam Svetlobe, da vam vsakodnevno, sprotno pokažejo energijsko 
situacijo povezanosti z Dušno Svetlobo.  
NE navadite se na RUTINSKO PRIJAVO, saj le-ta slej ko prej ostane samo na 
mentalnem nivoju in tudi, če vam zaradi dolgotrajnih vaj in pozitivnih razmer uspe 
priti rutinsko do Svetlobnih Mrež Blagostanja, vam rutina “vzame” glavni del 
Svetlobne podpore, saj je ne opazite in posledično ne vzamete. Ogromno Svetlobne 
podpore je namreč dnevno vam na voljo, če se vsakič znova, čimbolj zbrano in 
osredotočeno na Svetlobo lastne Duše, povežete z njo preko prijave. 
Če se pri tem še ZAVEDATE, da greste pri VSAKI PRIJAVI skozi vse dušne čakre, ki 
nosijo vse vaše talente in tudi Svetlobno podporo, povezave z Angeli, Vodniki, 
Sorodnimi Dušami ter tako vsak dan vse redno aktivirate, bo učinek prijave ne samo 
stik s Svetlobnimi mrežami Blagostanja, temveč tudi spodbujanje vse boljšega 
življenja na Zemlji.  
Dobra in zavestna prijava tako aktivira poleg stika z Dušo še vaše dobro fizično 
počutje, finančno obilje, zadovoljstvo, strast do življenja, razrešitev čustvenih zadev, 
večjo odprtost za ljubezen, drugačen način razmišljanja in kreiranja .. prenovo 
celotnega Življenja.  
  

HRANJENJE / ZDRAVLJENJE TELES 
Da lahko to prenovo Življenja izpeljete čimbolj sproščeno, brez težav in zapletov, je 
pomembno HRANJENJE TELES, skozi katero se dogaja predvsem ZDRAVLJENJE vaših 
najglobljih, pa tudi najbolj očitnih težav. Sočasno skozi hranjenje teles dobivate 
podporno energijo za notranjo OZDRAVITEV  po posameznih nivojih in POMEMBNA 
DUŠNA SPOROČILA, ki se v vas pojavijo spontano, brez pretiranega “pompa” in je 
zato koristno biti pozoren na to, kaj vam Duša želi predati po posameznih nivojih.  
Pri hranjenju teles je dobro, da ste čimbolj predani, da uživate. Tako se vam energije 
bolj odpirajo in gre podpora Svetlobe resnično v globino vsake celice, vsakega atoma. 
Če imate na posameznih nivojih / področjih težave, ste še posebej pozorni, da 
resnično dobro hranite – sprejemate energijo za globinsko zdravljenje posameznega 
telesa. 
 
FIZIČNO – ETERIČNO TELO  
- če imate kakršnekoli fizične težave, usmerjate sprejemanje Svetlobe v težavne 
organe ali dele telesa tako dolgo, dokler ne zmorete z notranjimi očmi videti ali z 
notranjimi čutili čutiti, kako se spreminja, presvetljuje in rehabilitira vsaka celica 
telesa ter se eterično telo v fizičnem telesu v popolnosti obnovi ter postane pravi 
rezervoar Svetlobne energije za prenovo telesa,  
- če ste pogosto utrujeni ali vas določene okoliščine ali določeni ljudje na hitro 
izčrpajo, potem bodite pozorni, da hranjenje eteričnega telesa zunaj fizičnega telesa 
res dobro izpeljete, da čutite, kako se eterično telo napolni tudi v spodnjih predelih  
 
in razširi na način, da se pokrpajo vse morebitne luknje ter poravna, zgladi vsa 
energija s podporo Svetlobe,  - če si pišete sporočila, ideje, … karkoli sprejmete med  
 



 
 

 
hranjenjem fizično – eteričnega telesa, dobite direktna navodila Duše za temeljno 
fizično ozdravljenje in popolno izboljšanje eteričnega telesa in s tem življenjske 
energije.  
 
ASTRALNO TELO 
S predanim hranjenjem – zdravljenjem astralnega telesa ne samo sprostite pretekla 
čustva, temveč lahko odkrijete, da je astralno telo lahko pritiskalo na vaše eterično in 
fizično telo. Zato se bolj posvetite hranjenju astralnega telesa, če:  
- čutite, da se vam določena nezdrava čustva ponavljajo,  
- se ne morete odpreti ljubezni in sprejemanju dobrega življenja,  
- imate nezdrave navade, ki se jih želite rešiti  
- imate občutek, da vas “napadajo” tuje energije, energijski mrčes, entitete, 
energijski paraziti in vam vsak dan sproti zmanjka dobre volje za želene spremembe,  
- če ste še pozorni na sporočila Duše, se vam lahko popolnoma spremeni način 
čustvenega odzivanja, ki bo bolj v harmoniji z vašo Dušo in vas bo vodil v pozitivne 
spremembe.   
 
MENTALNO TELO – ZLATI OBROČ  
vam zagotavlja kontinuirano rast in razvoj pod okriljem vaše Duše. Z rednim 
izvajanjem in predvsem z zbranostjo pri izvajanju Zlatega Obroča se vaša osebna 
zavest začne povezovati z Zavestjo vaše Duše. Če ste pozorni na sporočila vaše Duše 
in na to, kje je bil Zlati Obroč, ko ste prejeli določeno sporočilo, začutili posebno 
energijo vaše Duše, boste hitreje postajali eno z vašo Dušo.  
Pomembno je, da se zavedate, da vam Zlati Obroč krepi stabilnost Svetlobnega 
Stebra in da z njim krpate strukturo, da ne prihajajo težave nazaj.  
Ko bo Steber Svetlobe popolnoma cel in Svetlobno strukturiran od zgornje – dušne 
kronske čakre pa do spodnje, karmične kronske čakre, takrat boste sebe dojemali v 
celoti in tudi tako delovali.   
  

ENERGIJSKI REP  & VRTENJE KROGEL  
je zelo pomemben del energijskega zavedanja, zato so vse vaje zelo pomembne.  
Energijski rep omogoča:  
- prizemljevanje Svetlobnih energij Duše v vsakdanje praktično življenje 
- kontroliranje sicer podzavestnih karmičnih reakcij in s tem zavestno usmerjanje 
svojega življenje v Svetlobno smer, ki jo Duša želi / torej pravilno – Svetlobno 
reagiranje na vse situacije. V slabih situacijah se ne zapletate več, temveč opuščate 
karmične povezave, v dobrih situacijah se na polno, strastno aktivirate in tako 
sodelujete v pozitivne spremembe.  
- osvobajanje iz katerihkoli zapletov  
- sprejemanje svoje lastne Svetlobne moči.  
 
Zato je vrtenje čaker = krogel pomembno, saj osvobaja ujeto energijo iz stare 
strukture. Vrtenje od najvišje, do najnižje krogle tako najprej aktivira Svetlobno 
energijo v Dušnih čakrah, nato sprosti vašo osebnost iz ujetega vsakdanjika, da lahko  
 
 



 
 

 
osebne čakre sploh začnejo sprejemati podporo Svetlobnih energij Duše in se vi, kot 
osebnost lahko začnete zavedati svojih karakteristik, ki vas morebiti ovirajo pri 
sprejemanju sprememb za dobro življenje. Vrtenje spodnjih krogel pa osvobaja tista 
najtežja karmična bremena, ki vas povezujejo z zahtevnimi sistemi, ki so do sedaj 
uporabljali vašo energijo za svoje preživetje. Skozi osvobajanje spodnjih čaker tako 
vse bolj spoznavate svojo globoko moč in željo po doživetju svojih lepših energij v 
vsakdanje življenje.  
Izjemno je pomembno, da dokaj redno vrtite vse čakre – krogle in s tem 
harmonizirate aktivne energije v vas.    
 
 

TURKIZNO ZDRAVLJENJE  
je priporočljivo izvajati v različnih variantah, saj se s tem vaša zavest, pa tudi energije 
po telesih drugače odpirajo in opuščajo pretekla bremena in vse negativne energije 
preteklosti, ki so lahko postale del vaše energijske strukture. Možnosti so: 
- turkizno zdravljenje po protokolu iz skripte (najprej po čakrah od zgoraj navzdol, 
nato sprejemanje turkizne energije skozi Steber Svetlobe in se telesa polnijo kot z 
vodo, vendar po vrsti: eterično s fizičnim, eterično zunaj fizičnega, astralno, 
mentalno in duhovno)  
- 2x  turkizno zdravljenje po čakrah (enkrat je začetek iz leve strani in spiralno gibanje 
turkizne zlate Svetlobe po čakrah navzdol  in takoj, ko se pride do spodnje kronske 
čakre, se ponovi celoten postopek s tem, da se vrti v drugo, desno stran od zgoraj 
navzdol)  
- turkizno zdravljenje sočasno s hranjenjem teles  
- turkizno zdravljenje sočasno ob vrtenju krogel 
- turkizno zdravljenje vaših domačih ali poslovnih energij skozi dom / pisarno ob tem, 
ko postavljate ali preverjate Svetlobne Stebre in energijsko zaščito Svetlobnih sten in 
stropa  
 
Za vas je torej pomembno, da si vzpostavite dober ritem v življenju in da v njega 
vključite te vaje, ki ne samo, da vzdržujejo vaše dobro počutje, temveč postanejo 
dobro vodilo v želene in potrebne spremembe, da pridete do DOBREGA ŽIVLJENJA.  
Ne pozabite, da je potrebno spremembo izpeljati skozi vse nivoje:  
- fizično – konkretni koraki in vpeljevanje Dušnih energij v vsakodnevno dogajanje 
- eterično – čutenje in sodelovanje s strastjo v vsem in vsemi, kar vam iz Svetlobe 
veliko pomeni 
- astralno – zavedanje svojih čustvenih ran, ki vas obračajo stran od Svetlobe  
- mentalno – potrebna spoznanja, s katerimi spreminjate svoj način razmišljanja in 
dojemanja  
- duhovno – vsakodnevno sodelovanje z vsemi Svetlobnimi potenciali v vas in 
delovanje iz Svetlobnih mrež Blagostanja.  
 
Hvala, da skupaj z nami soustvarjate Zlato dobo na Zemlji.  
Sprejmite vso podporo iz Polj miru. 
 
Andreja 



 
 

 
 

Zmenek z Dušo & Jasnovidnost iz Svetlobe ter Avtorske pravice © 2016  
Vse pravice pridržane. Material ni dovoljeno uporabljati ali reproducirati v nobeni 
obliki, tudi govorni za stranke in občinstvo ali na kakršenkoli način, elektronski ali 
mehanski, vključno s snemanjem ali s kakršnimi koli sistemi za shranjevanje in 
nalaganje informacij brez pisnega dovoljenja avtorice in Zavoda za energije, Šlandrov 
trg 21, Žalec, Slovenija.  
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